“Brugse Memoires”

B O E K B E S P R E K I N G Door : Frank NEYTS

Vorige week werd in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis het boek ‘Brugse Memoires’ van
Fernand Ridder Traen aan het publiek voorgesteld.
Samen met wijlen Burgemeester Pierre Vandamme kan men Fernand Traen zonder schroom noemen
tot een ‘vader van Zeebrugge’.
De beslissingen om Zeebrugge uit te bouwen tot een volwaardige, polyvalente haven danken we in
belangrijke mate aan Fernand Traen. In zijn boek kijkt hij terug naar gebeurtenissen, momenten en
ontmoetingen waarvan de herinnering scherp in het geheugen is blijven hangen. Hij schrijft zoals hij
zich altijd heeft ingezet: direct, met passie, enthousiast en met een aanstekelijke overtuigingskracht.
Niet zonder kritiek en soms met rechtzetting van scheefgegroeide waarheden maar altijd rechtuit en
gefundeerd.
De ‘Brugse Memoires’ zijn een getuigenis en een testament ‘met een verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover het verleden van de stad en de toekomst ervan’.

Fernand Traen (°Brugge 1930) was 42 jaar gemeenteraadslid (1959-2000), 12 jaar Schepen van Cultuur en
eerste Schepen van de stad Brugge (1965-’77) evenals 25 jaar voorzitter en afgevaardigd bestuurder van de
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (1975-2001), het Zeebrugse havenbestuur.
Op al deze fronten heeft hij geschiedenis gemaakt en een persoonlijke stempel gedrukt. Naast zijn inzet op het
culturele vlak zullen we hem vooral blijven herinneren als ‘vader van Zeebrugge’ die in Brussel voor de haven
van Zeebrugge zaken forceerde die aanvankelijk als onmogelijk werden gehouden.
‘Brugse Memoires’ (ISBN 9789076297569) werd bij Uitgeverij Van de Wiele te Brugge als hardback uitgegeven.
Het boek telt 216 pagina’s en kost 24,50 euro. Bestellen kan door storten van dat bedrag op BE56 0014 9713
5988 van Uitgeverij Van de Wiele, Groeninge 34, B 8000 Brugge. Gratis verzending binnen België. Er wordt 10
euro verzendingskosten gerekend binnen Europa, 15 euro daar buiten. Gelieve op elke betaling steeds het
leveringsadres en een telefoonnummer te vermelden. Uw bestelling best aanmelden op
uitgeverij.vandewiele@proximus.be

